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AEDAS@ON! 

Departamento de Expressões e Tecnologias | Escola Básica Julio-Saúl Dias 
Educação Tecnológica – 2º ciclo / 6º ano 

Tempo previsto de execução: 50 minutos + 50 minutos 

Prazo previsto de execução: 14 de abril a 24 de abril 

E-mail para envio de trabalhos: 

abril 2020 

Neste trabalho vais recordar alguns aspetos importantes sobre Geometria, Energia e 

Movimento. 

Proposta: Vira-vento – construção de um moinho de vento. 

Material: Embalagem reutilizada (reutilizar uma embalagem pois o papel/cartão tem maior 
gramagem o que permite que o produto final seja mais robusto); Alfinete; Palito de espetada 
(ou outro semelhante); Lápis de grafite HB; Borracha; Afia; Régua e Esquadro; Tesoura; Cola; 
Materiais Riscadores que podem ser o que tiverem em casa (marcadores; lápis de cor; lápis de 
cera, etc.). 

Proposta: Criar um vira-vento construído geometricamente a partir de um quadrado de 18 cm 
x 18 cm. 

Etapas (deves concretizar as etapas no tempo previsto de execução que são 50 minutos numa 
semana e 50 minutos na semana seguinte): 

1. Preparação: 

- Descolar a embalagem pelas abas e espalmar; 

- Com a régua e o esquadro realizar uma esquadria (90°) para executar um quadrado com 18 cm 
x 18 cm; 

- Traçar as respetivas diagonais, achando assim o Centro Geométrico do quadrado; 

- Cortar com a tesoura até 9 cm a partir do extremo, nos quatro cantos; 

- Preparar um pequeno círculo utilizando o contorno de uma moeda. 

2. Decoração: 

- A decoração deve ser realizada antes da colagem. Poderá ser feita através de pintura com 
materiais riscadores (lápis de cor ou marcadores) ou então utilizar papel de embrulho ou 
fantasia (mas deves ter em conta que esse tipo de papel é normalmente mais fino, o que pode 
tirar robustez ao conjunto). 

3. Montagem: 

- Curvar cada ponta até ao centro; 

- Sobrepor cerca de 2 cm as quatro abas no centro e colar; 

- Furar o pequeno círculo no seu centro e aplicar o alfinete, segurando o vira-vento ao pau de 
espetada ou semelhante (até mesmo um lápis velho); 

- A união ao suporte (pau de espetada ou semelhante) deve ter folga para que o vira-vento 
funcione. 
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Nota: Seguir as indicações das figuras exemplificativas da página seguinte para um melhor 
resultado. 

Figuras exemplificativas em sequência: 
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Bom trabalho. Vocês conseguem! 

*** 


